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1.
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady
wprowadzania zwierząt do sklepów Maxi Zoo (dalej „sklepy Maxi Zoo”)
należących do Maxi Zoo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże
Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000317214, NIP:
7010158031, REGON: 141638928, kapitał zakładowy w wysokości 828 000,00 zł,
w całości wpłacony (dalej zwanej „Maxi Zoo Polska”).
2.
Regulamin obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych Maxi Zoo na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejszy Regulamin nie narusza innych regulacji
obowiązujących w miejscu położenia sklepów Maxi Zoo np. w galeriach i parkach
handlowych.
3.
Przez zwierzęta rozumie się w niniejszym Regulaminie wyłącznie zwierzęta
domowe w znaczeniu nadanym przez art. 4 pkt 17) ustawy z dnia 21.08.1997 r. o
ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. nr 111 poz. 724 z późn. zmianami), dla
których sklepy Maxi Zoo oferują produkty (dalej „Zwierzęta”).
4.
Maxi Zoo Polska zezwala na wprowadzanie Zwierząt na teren sklepów Maxi
Zoo na poniższych zasadach.
5.
Na teren sklepów Maxi Zoo Zwierzęta mogą być wprowadzane wyłącznie w
obecności swoich opiekunów.
6.
Na teren sklepów Maxi Zoo Zwierzęta mogą być wprowadzane wyłącznie
przez osoby pełnoletnie.
7.
Opiekunowie Zwierząt mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad
swoimi zwierzętami. W razie pozostawienia przez Zwierzęta nieczystości na
terenie sklepu Maxi Zoo, opiekunowie mają obowiązek ich natychmiastowego
usunięcia i powiadomienia pracowników sklepu Maxi Zoo o zaistniałej sytuacji.
Opiekunowie Zwierząt zobowiązani są do dołożenia starań, aby wprowadzane
przez nich Zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie
zanieczyszczały terenu sklepu Maxi Zoo.
8.
Opiekunowie Zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie
swoich Zwierząt oraz za ewentualne szkody poczynione przez nie w sklepie Maxi
Zoo. Opiekunowie Zwierząt są również zobowiązani do zachowania środków
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ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych Zwierząt
przebywających na terenie sklepu Maxi Zoo.
9.
Zwierzęta, które zachowują się w sposób uciążliwy, są agresywne lub mogą
stwarzać zagrożenie dla innych, nie mogą być wprowadzane na teren sklepów
Maxi Zoo.
10.
Zwierzęta mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy lub na rękach
właściciela, a psy dodatkowo w kagańcu.
11.

Zabrania się pozostawiania Zwierząt w obrębie sklepu Maxi Zoo bez opieki.

12.
Naruszenie Regulaminu, skutkowało będzie koniecznością
natychmiastowego opuszczenia sklepu Maxi Zoo. Naruszenie Regulaminu może
pociągnąć za sobą także inne konsekwencje prawne określone w odpowiednich
przepisach prawa, w tym m.in. w Kodeksie cywilnym, Kodeksie wykroczeń. .

Państwa opinia i poczucie bezpieczeństwa Państwa oraz pupili są dla nas
niezwykle istotne, dlatego wszelkie naruszenia Regulaminu mogą Państwo
zgłaszać pod numerem tel. 881 044 169 lub na adres e-mail
kontakt.team@maxizoo.pl
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